Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně

Společnost pro transfuzní lékařství

Zápis ze Shromáždění členů Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP
konaného dne 18. 2. 2010 v Praze
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Prezence: v 9,00 přítomno 19 členů STL,
v 9.15 přítomno 25 členů STL (prezenční listina je přílohou zápisu).
Předseda STL zahájil v 9.00 hod. jednání shromáždění. Konstatoval, že v 9.00 hod. je
přítomno 19 členů STL, shromáždění není usnášeníschopné a odložil zahájení na 9.15 hod.
Předseda STL zahájil v 9.15 hod. jednání shromáždění. Konstatoval, že v 9.15 hod. je
přítomno 25 členů STL, shromáždění je usnášeníschopné v souladu s bodem 2.1., odst. g)
platných Stanov STL (z 3. 9. 1999).
Přednesena zpráva výboru STL o činnosti za uplynulé období (Řeháček).
Přednesena zpráva o hospodaření STL (Pospíšilová).
Přednesena zpráva revizní komise STL (Čermáková).
Přednesen návrh na činnost výboru STL na r. 2010 – do konce funkčního období (Řeháček).
Přednesen návrh výboru STL na zvýšení členských příspěvků STL: na 100 Kč pro VŠ (z
původních 50 Kč) a na 50 Kč pro ostatní členy (z původních 30 Kč) s platností od roku 2011.
Přednesen návrh výboru STL na změnu Stanov STL. Návrh byl zveřejněn k připomínkování
na www stránkách STL. Připomínky nebyly.
Diskuze: byly zodpovězeny otázky diskutujícím.
Hlasováním byly odsouhlaseny:
- zpráva o činnosti (24 pro, 1 se zdržel),
- zpráva o hospodaření (24 pro, 1 se zdržel),
- zpráva revizní komise (23 pro, 2 se zdrželi),
- plán činnosti do konce funkčního období (25 pro),
- návrh na zvýšení členských příspěvků od roku 2011 (23 pro, 2 se zdrželi),
- návrh na změnu Stanov STL (25 pro).
Zakončení. Předseda poděkoval přítomným za účast i za hlasování a ukončil jednání
shromáždění v 10.00 hod.

zapsal: Řeháček
přílohy:
1) Prezenční listina shronmáždění
2) Stanovy STL

